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 با حضور رییس کل مالیاتی کشور مالیاتی استان و ارائه پیشنهادات اصالحیو مشکالت طرح موانع  -

 

 مشروح  مذاکرات

شافعی رئیس   - سین  شاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق غالمح صادی  فعاالن امروز :  ک شکالت  و موانع با اقت سیاری  م س  در ب  یرم

  بخش برای وارداتی هاینهاده و اولیه مواد تامین موضتتو  در آن، بهای افزایش و ارز نرخ نوستتانات دلیل به هستتت؛   مواجه خود کاری

  در هک هایی نهاده قیمت افزایش بابت هاییدغ غه تورم، مسئله دلیل به آن، ک؛ار در. است ش ه ایجاد متع دی هایدغ غه کشور تولی 

شور  داخل در آی؛ ه ضاف . دارد وجود ش ،  خواه  تهیه ک ستقراض  نیازم؛  آی؛ ه، در تولی  بخش ای؛که، بر م شتر  ا   خواه هابانک از بی

ست  حالی در این و بود ضعیت  که ا شهود  همگان بر هابانک و ست  م سهیالت  اعطای رون  ش ن  قفل شاه   اک؛ون هم و ا  سوی  از ت

 .هستیم بانکی سیستم

  که دارد وجود نیز انرژی بحران چون دیگری مستتا ل ک؛ ،می نرم پ؛جه و دستتت آن با تولی  بخش که هاییدشتتواری تمامی ک؛ار در -

 .نیست خسارات این جبران پاسخگوی هم کسی و کرده وارد تولی  بخش پیکره بر سهمگی؛ی خسارات

 طور به و شتتودمی رو پیش آی؛ ه از اقتصتتادی فعاالن ج ی نگرانی موجبات مالیات، بحث در آی؛ ه ستتا  بودجه ارقام و آمار به نگاهی -

  تولی  از حمایت م؛ظور به 1۴۰۲ بودجه ب؛ های برخی در. بود خواه  اثرگذار اقتصادی  شفاف  هایبخش در گذاریسرمایه  امر بر قطع

 خواه  کاهش حقوقی اشتتخا  درآم  بر مالیات میزان فرابورس، و بورس در شتت ه پذیرفته هایشتترکت در گذاریستترمایه تشتتوی  و

شت  سبت  1۴۰۲ سا   بودجه الیحه در غیردولتی هایشرکت  درآم  بر مالیات مجمو ، در اما دا   افزایش جاری سا   بودجه قانون به ن

 در همیس) ک؛  تامین را بودجه الیحه مالیاتی درآم  کل از میزان بیشترین ها،مالیات انوا  سایر به نسبت و است داشته درص ی  1۲۸

 .است اقتصاد شفاف هایحوزه و مول  هایبخش بر مضاعف فشار گواه امر همین و( درص  ۳۰٫۹ ح ود

  اما  استتت درآم ی پای ار م؛ابع تعریف ستتوی به حرکت و م؛ابع ترکیب در تغییر مالیات، افزایش میزان این از امر، متولیان استتت ال  -

 اشتتتهد وجود دولت هایهزی؛ه ک؛تر  م؛ظور به کافی اراده که یاب می تحق  استتت ال  این زمانی که نمود توجه نکته این به بایستتتی

ش   ستای  در. با ست می دولت امر، این تحق  را   رون  چ؛ین شاه   عمل، در اما یاب   کاهش هایشهزی؛ه آن، متعاقب و شود  کوچک بای

 .است نخورده رقم رابطه این در هم همتی و نیستیم اصالحی

 استان  اما است   کرده تجربه را درص ی ۲۳۰۰ ح ود رش ی  مجمو  در کشور  مالیات گذشته،  دهه یک ح ود موجود، آمارهای مطاب  -

  اصتتفهان، تهران، از پس خطه این. استتت شتت ه متحمل بخش این در را درصتت ی۲۷۳۰ رشتت ی دهه، یک همین در رضتتوی خراستتان

ستان  ستان  مالیاتی سهم  پ؛جم رده در کرمان و خوز سان  در درآم ساز  و بزرگ هایب؛گاه شمار  که درحالی دارد  قرار کشور  هایا  خرا

ضوی  ستان  با قیاس قابل ر ست  مذکور هایا ستان  آن در. نی صولتی  و دولتی بزرگ هایب؛گاه هاا شماری  خ   بخش اما ش ه   ایجاد پُر
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 تحملم را تریس؛گین  هایضربه  اقتصادی،  موجود شرایط  از قضا  از که است  متوسط  و کوچک ص؛ایع  پایه بر عم تا ما استان  ص؛عتی 

 .شون می

سئوالن  و خصوصی   بخش - ستان  م سان  تعیی؛ی مالیات سهم  که ان  نموده مطرح بارها ا ضوی  خرا شور،  مالیات از ر   در هک تحوالتی با ک

ستان  این ست  خوانهم ده ،می رخ ا شور  کل مالیات در خطه این برای سهمی  پیش سا   1۰ اگر. نی  وجود دلیل به ش ه،  تعیین ک

  هاآن ثرا وجود، این با ان  ش ه متوقف یا نیست؛  فعا  دیگر حاضر حا  در که بوده بزرگی های پروژه و بسیار اعتباری و مالی موسسات

 .است نش ه تع یل و تغییر دستخوش و مان ه باقی استان مالیاتی سهم در

  هاهشتت؛ی . نمای  توجه موارد این به امی واریم پس دارن  تاکی  کشتتور در مالیاتی ع الت ایجاد بر مالیاتی امور ستتازمان در امر متولیان -

سا ل  رفع به سازمان  این مثبت نگاه از حاکی شکالت  و م ست  مالیاتی م  ینا در ع الت تحق  شاه   رویکردی، چ؛ین با امی واریم و ا

 .باشیم عرصه

  در شان ای ج ی و مثبت نگاه با و شود می بررسی  اقتصاد  وزیر حضور  با و وگوگفت شورای  در کشور  سطح  اقتصادی  مشکالت  و مسا ل  -

سات  نتایج ارزیابی. شود می مطرح شورا  سب  عملکرد از حاکی شورا،  این جل   و دولت وگویگفت شورای  سهم  و بوده آن مطلوب و م؛ا

 . شودمی ارزیابی مطلوب زمی؛ه این در ملی شورای به مطالب ارا ه در نیز رضوی خراسان خصوصی بخش

شور  مالیاتی امور سازمان  کل رییس و وزیر معاون منظور منظور داوود -  ح اکثری تعامل اقتصتتادی فعاالن با که استتت این ما ب؛ای :ک

  هایتفعالی تا ک؛یم تالش بای  دلیل همین به. هستتتیم وکارهاکستتب همه نهایی شتتریک ما نوعی به که باوریم این بر. باشتتیم داشتتته

 .شودمی انجام خوبی به نیز مالیات پرداخت مساله ده  رخ اتفاق این اگر زیرا باش ، داشته رون  نیز ما شرکای اقتصادی

  در ار خصوصی   بخش انتظارات تا است  آن اقتصاد  وزیر تالش و دارد وجود اقتصادی  هایفعالیت و تجارت تولی ، مسیر  در زیادی موانع -

 خصوصی بخش ما. نمای  رجو  و رفع را هاآن بخش این فعاالن با فکریهم چهارچوب در و نموده دریافت وگوگفت شورای هاینشست

 .دانیممی دولتی بخش مکمل و اساس و اصل را

 از که شود  وصو  ( جاری سا   بودجه قانون در ش ه  تعیین میزان براساس ) مالیات تومان میلیارد هزار ۴۶۰ ح ود بای  جاری سا   در -

 .یافت خواهیم دست ش ه، تعیین مالیاتی درآم  به سا  پایان تا و ش ه محق  آن تومان میلیارد هزار ۴۰۰ ح ود تاک؛ون میزان این

  بی؛ی پیش( گمرکی عوارض و حقوق احتستتتاب ب ون ) تومان  میلیارد  هزار ۷۰۰ نیز 1۴۰۲ بودجه  الیحه  در مالیاتی   درآم های   مبلغ -

ش   ،(تومان میلیارد هزار ۴۵۴)بود ش ه  برآورد جاری سا   بودجه قانون در آنچه با قیاس در که ش ه  ص   ۵۴ ر شان  را در .  ده می ن

  قانونی هاییتظرف تبیین و مالیاتی م؛ابع وصو  عملکرد تصویر ارا ه و بررسی با اما شودمی  ابهام و سؤا  بسترساز افزایش این طبیعتا

 .ش  خواه؛  رفع آم ه،پیش ابهامات ش ه، بی؛یپیش ج ی 

  شاه  را رش  درص  1۲۰ از بیش ک؛یم، مقایسه گذشته سا  بودجه قانون با 1۴۰۲ سا  بودجه الیحه در را هاشرکت بخش بودجه اگر -

 .رس می درص  ۶۰ به رش  این ک؛یم مقایسه هاشرکت عملکرد با اگر اما بود  خواهیم

  یافته کاهش درص  واح  هفت معاد  تا ح اکثر 1۴۰۲ بودجه الیحه ۶ تبصره( ت) ب؛  است؛اد به تولی ی واح های عملکرد بر مالیات  -

 .است ش ه تعیین درص  واح  1۸ معاد  و

ست  بازار در خ مات و کاال قیمت از تابعی افزوده ارزش بر مالیات - صاد  که زمانی. ا ص ی ۴۰ تورم بار زیر اقت ست،  در  ارزش بر مالیات ا

 .کرد خواه  تجربه را رش  درص ۴۰ طبیعی طور به نیز افزوده

ش ،  این در اثرگذار عامل یک - ست  خ مات و کاال بهای افزایش و تورم ر ش  می مالیاتی معوق هایپرون ه دیگر م؛بع و ا   امی واریم که با

  هایهیئت در بزرگی هایپرون ه این، بر عالوه. شود  وارد مالیاتی سیستم   به هاآن از حاصل  درآم  و ش ه  تکلیف تعیین آی؛ ه سا   در

سی  حا  در اختالف حل ست؛   پیگیری و برر ست  مطرح هاآن در بزرگی ارقام و مان ه معطل سالی  چ؛  که ه  یفتکل تعیین بای  که ا
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 شود  وصو   قبل س؛وات  معوق هایپرون ه محل از مالیات تومان میلیارد هزار ۷۰ تا ۶۰ ح ود چیزی که است  این ما بی؛ی پیش. شون  

ش  می بزرگ مودیان به مربوط میزان این که ستم   جانب از نیز متع دی های پرون ه. با   و رزا بخش در اختالفات خصو   در بانکی سی

 .ش  خواه؛  تکلیف تعیین رو، پیش س؛وات و آی؛ ه سا  طرف که است مطرح هاسپرده سود پرداخت

 کشور  سطح  در شرکت  هزار ۳۰۰ ان ،نکرده پرداخت مالیات تاک؛ون که است  مودیانی ش؛اسایی   دولت، برای مالیاتی درآم  دیگر م؛بع -

سایی    صادی  فعالیت که ان ش ه  ش؛ا شته  اقت شته  سا   طی اما دا   و اهآن فعالیت میزان اطالعات. ان ن اده ارا ه مالیاتی اظهارنامه گذ

 .ک؛یم وصو  موجود قانونی ابزارهای با را هامالیات این تا تالشیم در و ش ه احصاء شانمالیاتی فرار مقادیر

شته  سا   - شور  در ج ی  مالیاتی مودی میلیون ۲.۲ گذ سایی    ک ستیم  تالش در ما. ش   ش؛ا   اقاتف واقعی مع؛ای به مالیاتی ع الت تا ه

  می ورتص  بهتری شکل  به افزوده ارزش و عملکرد هایمالیات به نسبت  ما هایرسی گی  زودی به فروشگاهی  هایپایانه قانون با. بیفت 

صادی  فعاالن از م؛ یگالیه زمی؛ه این در و گیرد شت  نخواهیم اقت سی  شرکت  ۴۰۰. دا ساب  صورت  که بور   ما برای را الکترونیکی ح

  میلیارد هزار ۵۰۰ از بیش حسابها،  صورت  این براساس . ان  کرده صادر  حساب  صورت  میلیون 1۲ بر بالغ ماه ۳.۵ در ک؛؛ ، می ارسا  

 .است ش ه ثبت افزوده ارزش بر مالیات تومان میلیارد هزار ۳۷ بر بالغ و ش ه انجام فروش تومان

ستان  هایظرفیت به توجه با و دقت با سهم  این - ستانی  ع؛وان به کرمان مالیات. شود می تعیین هاا شته  سا   سه  در مع نی ا ش   گذ  ر

  سهم. است بوده کمتر هااستان برخی مالیات رش  از گذشته سا  ۳ در رضوی خراسان مالیاتی رش  میزان اما است  داشته چشمگیری

 از زیادی بخش ای؛که به توجه با است   درص   ۳ کشور  در استان  مالیات سهم  درص و  ۵ کشور  داخلی ناخالص تولی  در رضوی  خراسان 

 .گیریممی نظر در ترپایین را مالیات سهم دلیل همین به است، کشاورزی حوزه در استان این هایفعالیت

  گیرسی  تهران در آنها حساب اما بوده خراسان در فعالیتشان محل که هاییشرکت به مربوط هایپرون ه بود قرار بودجه قانون براساس -

  به را پرون ه ۳۰۰۰ بر بالغ کشور  در. شود  استان  همین نصیب  شرکتها  این افزوده ارزش تا یاب  انتقا  فعالیت محل استان  به ش ه، می

 از حقی که استتت این ما تالش. ک؛؛  نقش ایفای استتتان مازاد درآم  در تا دادیم انتقا  مختلف هایاستتتان در شتترکت فعالیت محل

 .نشود ضایع استانی

سان  بنیاندانش هایشرکت  انجمن مدیره هیئت رئیس مدنی، سیدمهدی  - ضوی  خرا   تأکی ات همه وجود با ای؛که به اشتتاره با نیز ر

صاد  در توجهی قابل سهم  ب؛یاندانش هایشرکت  صاد  ای؛که وجود با: گفت ن ارن ، اقت صاد  پایه ب؛یاندانش اقت ست،  مقاومتی اقت   اام ا

 .است درص  یک از ترکم کشور اقتصاد در ب؛یاندانش هایشرکت سهم

  مانعی و شود می انجام قوانین اجرای ه؛گام که است  مختلفی تفسیرهای  در ما مشکالت  و هستیم  اشبا   قوانین در ما ای؛که بیان با وی -

ست، شرکت  رش   سر  بر ست  ف؛اوری و علم هایپارک در مستقر  هایشرکت  مالیاتی معافیت مسیر  ما مشکالت  از یکی: داد ادامه ها   .ا

ستقر  هاپارک سرزمین  و هاپارک در که هاییشرکت  ست؛   م ضر  حا  در. معاف؛  مالیات از قانون طب  ه ضای  نبود دلیل به حا   یکاف ف

سان،  ف؛اوری و علم پارک در سیاری  خرا ضاهایی  در هاشرکت  از ب سط  که ف ستقر  ،ش ه  تهیه پارک تو  ایبر شرکتها  این. ان گردی ه م

ست؛ ،  پارک خود در مالیاتی معافیت ست؛   پارک سرزمین  در اما نی شمو   حا  این با. ه   یوگوهاگفت رغمعلی. شون   نمی معافیت م

 .هستیم مواجه چالش با زمی؛ه این در ما دارد، وجود زمی؛ه این در که شفافی قانون و ش ه انجام

 مستتتقر هاپارک در که استتت ب؛یانیدانش هایشتترکت هایفعالیت مالیاتی معافیت قانون اجرای ع م ما، دیگر مشتتکل: داد ادامه وی -

 .شودمی انجام پارک از خارج در محصوالتشان ان ازیراه و نصب هایفعالیت و خ مات اما هست؛ ،

شور  مالیاتی امور سازمان  ر یس م؛ظور، داوود - سخ  در ک سئله  این به پا   و ارن د حمایت به نیاز ب؛یاندانش هایشرکت  معتق یم: گفت م

ست  این حاکمیت کل نگاه سیر  تغییر. ا شور  برای ب؛یانی دانش هایفعالیت سمت  به م  از حمایت قانون اجرای در اگر. دارد ضرورت  ک

  و ان اریاست  اگر ای؛که بر مضاف . ک؛یم تسهیلگری  تا شود  داده اطال  ما به است  الزم ماست،  همکاران سوی  از سختگیری  شرکتها،  این
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ست  علمی معاونت ضو   این مرجع که جمهوری ریا ست؛ ،  مو ستیم  هاآن تابع ما ک؛؛ ، تأیی  را شرکتی  مالیاتی معافیت ه   ما رنظ و ه

 .است مساع 

سین  - شنک،  محمدح سیون  رئیس رو شهد  اتاق تجارت کمی   رشتت  نرخ آن، دنبا  به و کشتتور اداره های هزی؛ه افزایش از انتقاد با ،م

شور  م یریت هزی؛ه چرا: گفت مالیات ست؟  یافته افزایش ک سب  به ها،هزی؛ه این تأمین جهت هامالیات افزایش با ا شار  وکارهاک  اردو ف

 .شود می

 میزان به بای  خصتتو  این در: کرد بیان کشتتور، هایاستتتان ستتایر نستتبت به رضتتوی خراستتان در مالیات اخذ میزان اشتتاره با وی -

 میزان. کرد توجه  شتتت ه، ایجاد  که  هایی آزادراه چون هایی زیرستتتاخت  و عمرانی های پروژه و استتتتان  هر در دولت  گذاری ستتترمایه  

 .است ناچیز رضوی خراسان استان در دولت گذاریسرمایه

 خیر؟ ای است حمایت مورد کارآفری؛ی و گذاریسرمایه داری،سرمایه آیا که شود روشن مسئله این بای  ما کشور در: کرد تاکی  روش؛ک  -

 .شودنمی حل مشکالت بسازن ، برنامه کارآفرین و دارسرمایه علیه تلویزیون در و نباش  حمایت مورد مقوله این وقتی تا

  ذاخ: کرد تصتتریح ن ارد، اینتیجه هیچ اقتصتتاد و وکارهاکستتب نابودی جز کشتتور اداره جهت تورم از مالیات دریافت ای؛که بیان با وی -

 افراد زا قیمت، افزایش این بابت یافته، افزایش خانه و خودرو قیمت تورم، دلیل به چون ای؛که نه باشتتت  م؛طقی شتتتکل به بای  مالیات

 .شود می سرمایه فرار موجب امر این. گردد اخذ مالیات

 خوان  هناعادالن را استان این مالیاتی سهم با نیز رضوی خراسان بازرگانی اتاق اجتماعی هایمسئولیت کمیسیون رئیس شرکا، محسن -

سان : گفت و ضوی  خرا سط  زمی؛ه در ر ست  رتبه در سرانه،  درآم  متو شور  ویکمبی ستان  این. دارد قرار ک ستاها  از مهاجرت با ا   به رو

 .ن ارد ت؛اسب دارد، که وضعیتی با خطه این مالیاتی سهم اما دارد  نشینحاشیه هزار ۴۰۰ و میلیون یک و است مواجه شهرها

 دستوری  صورت  به استان  این ص؛ایع  امسا  : داد ادامه نیست،  1۳۹۰ سا   شرایط  رضوی،  خراسان  استان  شرایط  ای؛که به اشاره  با وی -

 میزان به استتتان مالیات ستتهم حا ، این با شتت ن   تعطیل مقاطعی در زمستتتان در گاز و برق قطع و تابستتتان در برق قطع دلیل به

 .است کرده پی ا افزایش چشمگیری

سیون  رئیس زمانیان، احمد - سان  بازرگانی اتاق ونقلحمل کمی ضوی  خرا صو   در نیز ر   المللی،بین ونقلحمل هایشرکت  مالیات خ

  وگوگفت المللیبین ونقلحمل هایشتترکت مالیاتی معافیت خصتتو  در استتتان مالیات کل اداره با استتت ستتا  ۶ از بیش: کرد بیان

ساس  بر. ک؛یممی ست   مالیات از معاف المللیبین ونقلحمل حوزه مالیاتی امور سازمان  هاینامهبخش و قانون ا   مالیاتی کل اداره اما ا

 ع؛ایت الزم را ن ارد.  هانامهبخش این به استان

  باقی نش ه  حل تاک؛ون اما ش ه   مطرح خصوصی   بخش و دولت وگویگفت شورای  و اداری ع الت دیوان در موضو   این: داد ادامه وی -

 .هست؛  موضو  این درگیر تاک؛ون 1۳۸۸ سا  از شرکت ۲۰۰ از بیش و است مان ه

  رب مالیات پرداخت از المللیبین ونقلحمل و ترانزیتی هایشتترکت افزوده، ارزش بر مالیات ج ی  قانون استتاس بر: کرد ع؛وان زمانیان -

 .است نرسی ه دستش به خصو  این در اینامهبخش گوی می استان مالیاتی کل اداره اما ش ن ، معاف افزوده ارزش

ضا  - ضو  حمیدی، ر شهد  اتاق نمایندگان هیئت ع  رژیان بحران در ص؛ایع  تعطیلی به مالیاتی امور سازمان  ع م توجه  از انتقاد با نیز م

سیاری : کرد بیان سا ،  انرژی بحران در ص؛ایع  از ب  دست  به اینامه هم اخیرا و بودن  تعطیل روز ۲۰ ح ود گاز، و برق قطع دلیل به ام

 مستتتمر بهبود قانون ۲۵ ماده طب . نماییم تعطیل را واح ها بایستتت می برق قطع علت به هفته در روز یک ای؛که بر مب؛ی رستتی ه ما

 .افت  نمی اتفاقی چ؛ین اما گردد  پرداخت بایستی اجباری تعطیالت چ؛ین در تولی ی واح های خسارت کار، و کسب محیط

صریح  حمی ی - شور  در مالیاتی ع الت اگر: کرد ت ست  برقرار ک ستی  ا شکالت  این به بای  جباریا تعطیلی ایام در ما. شود  توجه ص؛ایع  م

 .است مالیات اخذ دنبا  به هم مالیاتی سازمان آن، ک؛ار در و بپردازیم را کارگرانمان معوقه حقوق و ح  بای 
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 رورتض به اشاره با نشست   این از بخشی  در نیز مشهد  اتاق اجتماعی تامین و کار مالیات، کمیسیون  رئیس عشری،  اثنی احمد -

 پرداخت از ما دارن ؟ مالیات پرداخت خوب حس ایران در ده؛ گانمالیات درصتتت  چ؛ : گفت مالیاتها کرد هزی؛ه محل از مردم آگاهی

ضی  مالیات ستیم   نارا ضعیت  از اما نی ضایت  مالیات کردخرج و سیار  دولت وریبهره. ن اریم ر ست  پایین ب ست  ضروری  و ا   زمانسا  که ا

 .بیفت  اتفاق مالیات پرداخت در رغبت تا باش  داشته نظارت هم مالیات کردخرج کیفیت بر مالیاتی امور

 صویبت به اشاره با رضوی خراسان بازرگانی اتاق پول بازار و گذاریسرمایه کمیسیون رئیس چمنیان، محمدعلی نشست، این ادامه در -

  اتاق نب؛یا دانش کمیستتیون های پیگیری با قانون این: گفت عرصتته، این در مطلوب اق امی ع؛وان به ب؛یان دانش تولی  جهش قانون

  ک؛  می کمک ب؛یاندانش هایحوزه در گذاریسرمایه  به و گردی  مصوب  جمهوری ریاست  علمی معاونت و مجلس همکاری با و ایران

سا   ماه خرداد از ای؛که وجود با اما ست  ش ه  اجرایی ام شوی   هاحوزه این در گذاریسرمایه  به را هاشرکت  کردیم سعی  و ا   ک؛یم، ت

 .ک؛؛ نمی ورود حوزه این به ها،آن با مالیات اداره برخورد نحوه نبودن مشخص دلیل به هاشرکت

ضا  - سی،  صفار  احمدر سیون  رئیس طب سان  بازرگانی اتاق معدنی صنایع  و معدن کمی ضوی  خرا   فیتشفا  ع م از انتقاد با نیز ر

سبه  نحوه: گفت مع ن حوزه در مالیاتی قانون شاف،  هایپروانه وانتقا نقل مالیات محا . ست نی مشخص  کشف  گواهی و برداریبهره اکت

  در و آورن می حساب  به مع ن مالک را برداران بهره مالیاتی، ماموران اما هستیم   دولت مستاجر  واقع، در و نیستیم  مالک معادن در ما

 .دارد وجود زیادی انتقادهای مالیات محاسبه نحوه

سان  تجارت و معدن صنعت،  خانه رئیس ابراهیمی، فیروز - ضوی  خرا صادی  در: گفت نیز ر ش   جبری جمع که اقت ص   ۲ آن ر ست،  در  ا

 ۵۴ رش   از افتخار با مسئوالن  چطور است،  م؛فی آن رش   که کشاورزی  حوزه در و است  درص   1٫۵ آن اقتصادی  رش   که ص؛عتی  در

ص ی  صاد  سفره  هایواقعیت با مباحث این. گوی؛  می سخن  مالیات در شور  اقت ستان  این ص؛ایع . ن ارد همخوانی ک  خسارات  از ه؛وز ا

شی  ستان  هایخامو شی  به که ان  نکرده عبور تاب ستان  گاز و برق هایخامو   ،آب هایقطعی با بهار در آیا دانیمنمی و گردی ن  دچار زم

 .ن ارد همخوانی هاواقعیت با که شود می گیری تصمیم اقتصاد حوزه در ایگونه به حا ، این با. خیر یا شویممی مواجه گاز و برق

 نای مالیاتی معافیت در مالیاتی امور سازمان  مساع ت  خواهان جلسه  این در نیز سرطانی  بیماران از حمایت انجمن رئیس مستشاری،   -

 .ش  انجمن

  او. گرفت قرار رضوی  خراسان  مشاور  مهندسان  انجمن مدیره هیئت رئیس دوست، غیب عباس اختیار در تریبون جلسه،  این ادامه در -

 کشور  استان  دومین هااستان  سایر  با اختالف با تهران از بع  و است  مشاور  مه؛ سی  شرکت  ۲۴۰ دارای رضوی  خراسان  ای؛که بیان با

ست،  زمی؛ه این در صریح  ا ساب  خوش هایشرکت  جزو و کردیم پرداخت را خود مالیات افزوده ارزش بر مالیات طرح آغاز از: کرد ت  ح

  ماا هست؛   معاف افزوده ارزش بر مالیات پرداخت از مشاور مه؛ سین هایشرکت که کرد اعالم کشور کل بازرسی سازمان اخیراً. بودیم

 .پذیرد نمی را موضو  این مالیاتی کل اداره

  هن بپذیرن   بای  همه استتت، درستتت بازرستتی ستتازمان نامه اگر بگیریم؟ قرار دولتی های دستتتگاه اختالفات بین بای  ما چرا: افزود وی -

 .شود گرفته ما از مالیات همان اما نک؛   پرداخت را خود مالیات دولت ای؛که

شش،  جالل - ضو  جو سیون  ع سان  بازرگانی اتاق انرژی کمی ضوی  خرا ستار  نیز ر شتر  همراهی خوا   دریافت هایرویه در مالیات اداره بی

ستگاه  مقابل طرف که هاییشرکت  از مالیات ست؛ ،  دولتی های د  پرداخت دولت سوی  از هاشرکت  این اغلب مطالبات: گفت و ش   ه

 .ک؛؛  پرداخت را خود مالیات بای  اما شود نمی

شد،  مهران - ضو  مر سیون  ع سان  بازرگانی اتاق اجتماعی تامین و کار مالیات، کمی ضوی  خرا   ایهشرکت  مالیات حالیکه در: گفت نیز ر

ص   1۲۸ ،1۴۰۲ بودجه الیحه در حقوقی ش   در شته  ر ست،  دا سئوالن  ادعای ا ص   ۷ تولی ی هایشرکت  مالیات ای؛که بر مب؛ی م   در

 .مع؛است بی یافته، کاهش
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شاره  با وی - ضعیت  این با: کرد اظهار قوانین، در موجود مالیاتی هایمعافیت برخی حذف به ا   تبل؛ م  و دا می هایقانون به تواننمی و

 .کرد اعتماد کشور

ش   - شکالت  از برخی بیان ضمن  مر ستان،  در مالیاتی م شودگی  اختیارات اعطای خواهان ا ستان  به مالیاتی جرا م بخ   حذف ع م و هاا

 .ش  ص؛عتی آالتماشین واردات برای چک دریافت

  ایجاد پیگیری حا  در ای؛که به اشتتاره با نشتتستتت  این در نیز اسننتان تجارت و معدن صنننعت، کل اداره صنننایع امور معاون بهزاد، -

ستم    سی صا   و ف؛اوری و نوآوری هایاکو ستیم،  ص؛عت  بخش به نوآور هایشرکت  ات ساس  بر ما: کرد بیان ه س؛امه    ا سا   و علم پارک ا

 .هستیم هم پارک فضای از خارج در ف؛اوری و علم پارک به وابسته هایشرکت مالیاتی معافیت خواهان ف؛اوری،

  های ب هی  تقستتتیط همچون اموری در و مالیاتی   حوزه در استتتتان  تولی   موانع رفع کارگروه  اختیارات  افزایش خواهان  همچ؛ین وی -

 .ش  مالیاتی هایمعافیت و مالیاتی

 .ش  1۰1 ماده مشاغل مالیات ساالنه معافیت سقف افزایش خواستار نشست، این ادامه در نیز مشهد اصناف اتاق رئیس مخملی، هادی -

سیون  رئیس نایب تیموری، ثابت مژگان - شگری  کمی شهد  بازرگانی اتاق گرد شست   این در م    ماتخ دفاتر از مازاد مالیات دریافت به ن

 .گفت زمی؛ه این در مسافرتی خ مات دفاتر مشکالت از و کرد اشاره فروشگاهی هایپایانه نو  با آن ت؛اسب ع م و مسافرتی

  در طیور و دام تولی ک؛؛ گان مالیاتی ضریب : گفت رضوی  خراسان  طیور و دام خوراک کارخانجات اتحادیه مدیرعامل کافی، فریدون -

  کاهش درص   ۳ به دام خوراک کارخانجات سود  ای؛که به توجه با اما رسی ه،  درص   ۵ به درص   1۲ از و ش ه  اصالح  گذشته  هایسا  

 رنظ زیر هاست سا   کارخانجات این که حالی در سویی،  از. است  کرده مواجه مشکل  با را کارخانجات مالیاتی ضرایب  این اعما  یافته،

سبه  ص؛عتی  صورت  به هاآن گاز و برق و آب تعرفه اما هست؛ ،  کشاورزی  تکمیلیتب یلی  ص؛ایع  جزو و کشاورزی  جهاد .  ودش می محا

 .شودمی دریافت مالیاتی امور سازمان توسط که است نقل و حمل باالی تعرفه دیگر مشکل

 ۵۰۰ و هزار 11 امسا ،  او  ماهه 1۰ در: گفت رضوی  خراسان  مالیاتی امور کل مدیر مدبرنیا، احمدرضا  نشست،   این پایانی بخش در -

   مالیات، میزان این از. است  داشته  رش   درص   ۵۴ گذشته  سا   مشابه  م ت به نسبت  که کردیم وصو   استان  در مالیات تومان میلیارد

 .است بوده هاپرون ه ارسا  یا ملی محل از مالیات تومان میلیارد ۲۵۰۰

  در درص   11۰ که کردیم توزیع استان  هایفرمان اری و هادهیاری ها،شهرداری  بین عوارض تومان میلیارد ۲۹۵۰امسا  : داد ادامه وی -

 .گردد می تامین مالیات محل از استان بودجه درص  ۹۵ اک؛ون هم. است افتاده اتفاق رش  زمی؛ه این

 ارباب تکریم ما، او  ه ف: کرد تصریح  ک؛یم،می دنبا  استان  در را ه ف ۳  ما ای؛که به اشاره  با رضوی  خراسان  مالیاتی امور کل م یر -

  فشتتار موجود مودیان بر که ن اریم را این قصتت  و هستتتیم مالیاتی ج ی  هایپایه دنبا  به ما. استتت مالیاتی ع الت دوم ه ف و رجو 

 .ک؛یم وارد

ضافه  م برنیا - ص   ۳۰: کرد ا شور  مالیات در شخا   را ک شخا   سهم  که ک؛؛ می پرداخت حقوقی ا ستان  مالیات در حقوقی ا  ۲۳ ما ا

 .است درص 
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 مصننوبات 

 تصمیم/ تننننصمیمات

شورای گفت        شست مشترک اعضاء  ص؛ایع، معادن و      و گوی  دولت و بخش خصوصی و هیات رییسه     ن کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، 

شور        سازمان امور مالیاتی ک ستان با ج؛اب آقای دکتر م؛ظور معاون محترم وزیر و رییس کل  شاورزی ا برگزار و مقرر گردی  با توجه به موارد  ک

 دبیرخانه شورای اعالم ش ه در جلسه موارد زیر از طری  انعکاس به سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ موارد اعالمی به        

 :اعالم گردد روز 1۵ظرف م ت  اتاق بازرگانی، ص؛ایع، معادن و کشاورزی استان گفت و گو مستقر در

ستقر  هایشرکت  مالیاتی معافیت با رابطه در -1 ستان   ف؛اوری و علم های پارک در م   و ها شرکت  از حمایت قانون  اجرای در ا

  های پارک در مستقر هایشرکت  تمامی ،۳۰/۰۸/1۳۸۹ مصوب  اختراعات و ها نوآوری سازی  تجاری و ب؛یان دانش مؤسسات  

  دفتر ستترپرستتت  توستتط پارک، ستترزمین دقی  تعریف  رغم به لیکن و.باشتت؛  می عملکرد مالیات از معاف ف؛اوری و علم

  و ساختمان  از غیر صالح، ذی مرجع ع؛وان به ف؛اوری و تحقیقات علوم، وزارت ف؛اوری یتوسعه  و ریزیبرنامه گذاری،سیاست  

  باش؛   مالیات از معاف بای  هم ها پارک هایساختمان  سایر  قوچان، -مشه   جاده 1۲ کیلومتر در مستقر  پارک، اصلی  سایت 

  استان  پارک هایساختمان  از یکی تیراژه ساختمان  در مستقر  شرکت  1۳  ولی(. ۰۳/۰۵/1۴۰1 مورخ 11۳۹۵۷ شماره  نامه)

ستقرار  قرارداد و بوده ف؛اور مجوز دارای و ش ه  واقع شهر  در که ضو  هایشرکت  سایر  نیز، و دارد علوم وزارت تأیی یه و ا   ع

صلی  سایت  در که پارک ستان  ف؛اوری و علم پارک ا ستقر  ا ست؛ ،  م سته  تاک؛ون نی   ستفاده ا مالیاتی معافیت این از ان  نتوان

  وزارت اوریف؛ یتوسعه و ریزیبرنامه گذاری،سیاست   دفتر سرپرست   توسط  پارک، سرزمین  دقی  تعریف به توجه با لذا.ک؛؛ 

صلی  سایت  و ساختمان   بر عالوه صالح، ذی مرجع ع؛وان به ف؛اوری و تحقیقات علوم، ستقر  پارک، ا  جاده 1۲ کیلومتر در م

  برای علوم وزارت نامه تا پیش؛هاد می گردد  باش؛   می مالیات از معاف مشمو   هم پارک هایساختمان  سایر  قوچان، -مشه  

  ینامهآیین ۹ یمادّه مالیاتی معافیت از استتتفاده جهت( ۰۳/۰۵/1۴۰1 مورخ 11۳۹۵۷ شتتماره نامه) پارک ستترزمین تعریف

 .گیرد قرار پذیرش و بررسی مورد ها استان مالیاتی امور  کل اداره سازمان مالیاتی کشور و  توسط مربوطه

ضو     -۲ شور       دریافت مالیات از ثروت که در حقیقت مالیات از با توجه به ای؛که مو سازمان مالیاتی ک سوی  ست از  رد مو تورم ا

 بازنگری قرار گیرد.

شود که     -۳ ش؛هاد می  ستان ها بویژه در حوزه های           پی سرمایه گذاری دولت در ا ساس میزان  ستان ها بای  برا سهم مالیاتی ا

ستان ها ) رتبه       سرانه ا شود.همچ؛ین درآم های  ساخت بزرگراه ها و ... تعیین  ضوی در      ۲1عمرانی اعم از  سان ر ستان خرا ا

 یز در این رابطه م نظر قرار گیرد.استان خراسان رضوی در کشور( ن 1۷کشور(، رتبه سرمایه گذاری)رتبه 

ساس  بر -۴ سافر  و بار از اعم) نقل و حمل خ مات افزوده، ارزش بر مالیات دا می قانون( ۹) ماده( ب) ب؛ ( 1۳) جز ا   و درون( م

 معاف افزوده ارزش بر مالیات پرداخت از( دریایی حمل و ریلی حمل ای،جاده حمل) المللی بین نقل و حمل و شتتهری برون

 م اجرای قانون اعالم می علی رغم مواد قانونی، ادارات کل امور مالیاتی نبود دستتتورالعمل یا بخشتت؛امه را دلیل عکه  استتت

 در این رابطه شفاف سازی شود. مقرر ش  در کوتاهترین زمان ممکن نمای؛  

یکی از   ب؛یان دانش ی تول جهشع م شتتفافیت مصتتوبات هیات دولت و رویه های ادارات مالیاتی در خصتتو  اجرای قانون   -5

ست به ع؛وان مثا  در رابطه با ماده        سرمایه گذار در بخش دانش ب؛یان ا ستقبا   ضوعات مهم در ع م ا این قانون که   11مو
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 قانون( 1۴1) ماده در تتتت الف: ب؛یان دانش اقتصاد و نوآوری توسعه سمت به مالیاتی های حمایت دهی جهت هتتتت ف با "اعالم می نمای  :

 و «خام مواد صادرات  از حاصل  درآم ( %۲۰)درص   بیست » های عبارت از بع  «خام نیمه ای واسطه  وکاالهای» عبارت مستقیم  های مالیات

 تیمالیا اعتبار ع؛وان به توسعه، و تحقی  های فعالیت برای ش ه انجام هزی؛ه معاد  ت ب. شود می اضافه «نفتی کاالهای و خام مواد فهرست»

 یا رمذکو هزی؛ه انجام سا   ش ه  قطعی مالیات از آن معاد  و شود  می اعطاء متقاضی  مؤسسات   و شرکتها  به آتی س؛وات  به انتقا  قابلیت با

 اب دارایی و اقتصادی  امور وزارت توسط  قانون این ابالغ تاریخ از ماه سه  ظرف ح اکثر ب؛  این اجرا ی نامه آیین. شود  می کسر  بع  های سا  

شت،  وزارت و ف؛اوری و تحقیقات علوم، وزارت جمهور، ر یس ف؛اوری و علمی معاونت همکاری شکی  آموزش و درمان به ا  و شود  می تهیه پز

 ؛ ب یک ت  پ. باش  می ب؛یان دانش تولی ات و ها ف؛اوری راهبری  شورای ب؛  این اجرای بر نظارت مسؤو . رس  می وزیران هیأت تصویب به

 دانش شرکتهای به دولتی بالعوض های کمک ت  د: »شود می الحاق مستقیم های مالیات قانون( 1۲۷) ماده به «د» ب؛  ع؛وان به زیر شرح به

ستقر  ف؛اور واح های و ب؛یان ش   مراکز در م سعه  ه ف با ف؛اوری و علم پارکهای و ر  و ف؛اوری تعمی  از حمایت ه ف با تتتتت ت «ف؛اوری تو

ستفاده  سات    و شرکتها  به آتی س؛وات  به انتقا  قابلیت با مالیاتی اعتبار ع؛وان به زیر موارد ب؛یان،  دانش شرکتهای  توان از ح اکثری ا س  مؤ

 سی  ح اکثر تتتت1. شود  می کسر  بع  سالهای  یا مذکور سرمایه  تخصیص  سا   ش ه  قطعی مالیات از میزان همین به و ش ه  اعطاء متقاضی 

ص   ستقیم  گذاری سرمایه ( %۳۰) در  دارای شرکتهای  یا و ایران فرابورس دوم یا و او  بازار یا و تهران بورس در ش ه  پذیرفته شرکتهای  م

 گذاری سرمایه تتت۲ ف؛اور و ب؛یان دانش مؤسسات و شرکتها در شکوفایی، و نوآوری ص؛ وق سرمایه ام سی یک ح اقل میزان به ثبتی سرمایه

 رفع قانون( ۴۴) ماده موضو   ف؛اوری و پژوهش های ص؛ وق  سرمایه  افزایش یا تأسیس  در ب؛  این( 1) جزء در مذکور شرکتهای  غیرمستقیم 

شور  مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولی  موانع ضو   گذاری سرمایه  نهادهای و ها ص؛ وق  و ک  بازار قانون( 1) ماده( ۲1) و( ۲۰) ب؛ های مو

 تأیی  به ب؛یان دانش های فعالیت و نوآوری و ف؛اوری مالی تأمین در آنها فعالیت که 1۳۸۴/۹/1 مصتتوب ایران استتالمی جمهوری بهادار اوراق

 وسط ت قانون این ابالغ تاریخ از ماه سه  ظرف ح اکثر ب؛  این اجرا ی نامه آیین. باش   رسی ه  ب؛یان دانش تولی ات و ها ف؛اوری راهبری شورای 

 و مع ن صتت؛عت، ف؛اوری، و تحقیقات علوم، های وزارتخانه جمهور، ر یس ف؛اوری و علمی معاونت همکاری با دارایی و اقتصتتادی امور وزارت

شت،  و تجارت شکی  آموزش و درمان به ا صویب  به و شود  می تهیه پز س   می وزیران هیأت ت سؤو  . ر   تعیین و ب؛  این اجرای بر نظارت م

صادی   سعه  و گذاری سرمایه  م سب  سازوکارهای  تو ست  با مت؛ا ش   می ب؛یان دانش تولی ات و ها ف؛اوری راهبری شورای  نوآوری، بوم زی  ".با

لذا پیشنهاد می شود در     دستورالعمل یا بخشنامه شفافی وجود ندارد و موارد ابهام زیادی را ایجاد نموده است.    

 صدور بخشنامه و دستورالعمل و شفاف سازی موضوع تسریع گردد.

ماده  ۷حذف تبصتره  بل؛  م ت، در خصتو   پیشت؛هاد می شتود به م؛ظور حفا اعتماد سترمایه گذاران به قوانین دایمی یا     -۶

درص ی مالیات شرکت های بازرگانی با توجه به رش      ۵بودجه در بودجه پیش؛هادی سا  آی؛ ه که م؛جر به افزایش تا    1۰۵

قانون برنامه پ؛جم توسعه که سبب حذف معافیت مالیاتی شرکت     1۵۹آن ها نسبت به سا  قبل می شود و نیز ب؛  ب ماده    

 بررسی بیشتری صورت پذیرد.دد های تولی ی مستقر در م؛اط  محروم می گر

  نیبهره برداری و ح  اکتشاف معادن که موجب سردرگمی و همچ؛ین تفاسیر متفاوت از مواد قانو    خصو  فروش امتیاز   در -۷

 ش ه است پیش؛هاد می شود شفاف سازی شود.

  هب و شود  می اداره نخیری کمک با صرفا  خیریه ، سرطانی  بیماران از حمایت خیریه انجمن های حمایت گستردگی  علیرغم -۸

  ، اسالمی  شورای  مجلس ۲۷/11/1۳۸۰ مصوب  مستقیم   مالیاتهای قانون 1۷۲ ماده موضو   اجرایی ضوابط  اصالحیه  موجب

  تا ان  نموده موافقت پرورش و آموزش ، تحقیقات و علوم ، پزشکی  و آموزش و درمان به اشت  ، اقتصاد   جمله از وقت وزرای

سه    ده س شه   سرطانی  بیماران از حمایت خیریه انجمن جمله از خیریه مو ضافه  اجرایی ضوابط  ۳ ب؛  به م  ضمن   گردد، ا

شابه  دقیقا ای؛که سه    این م س شمو   اجرایی ضوابط  ۳ ب؛  در م؛ رج های خیریه جمله از غربی آذربایجان در عی؛ا مو   قرار  م
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ست   گرفته شود    لذا.  ا ش؛هاد می  ستقیم  های مالیات 1۷۲ ماده  شمو  پی   افراد مالی های کمک ش ن  م؛ظور با رابطه در م

 .گردد مالیاتی لحاظ قبو  قابل های هزی؛ه ع؛وان به مشه  سرطانی بیماران از حمایت خیریه انجمن به خیر

درخصتتو  اختالف نظر بین اداره کل امور مالیاتی و ستتازمان بازرستتی استتتان در رابطه با معافیت یا ع م معافیت مالیاتی     -۹

سان  شکل این حوزه در این رابطه با توجه به          فعالیت مه؛  ست به م؛ظور رفع م ضروری ا شاور از مالیات بر ارزش افزوده  م

 قانون مالیات بر ارزش افزوده( تعیین تکلیف گردد. 1۲ماده  1صراحت مواد قانونی )ب؛  

 خزانه تسویه اس؛اد با مالیات ب هی تسویه خصو  در 1۴۰۰ بودجه واح ه ماده (۵( ب؛ )ز( تبصره )1ء)جز پیش؛هاد می شود   -1۰

 ه شود.؛جان مج د گ 1۴۰۲ سا  بودجه در

 اوضتتا  بر حاکم فعلی شتترایط در ها پرداخت دیرکرد جرایم و مطالبات وصتتو  برای مالیاتی امور ستتازمان پیگیری رویه  -11

 شود. نظر تج ی  ها شرکت اقتصادی

شاور  های شرکت  مطالبات -1۲ ص   و پرداخت موقع به ک؛؛ گان تولی  و پیمانکار و م س؛اد  خری  ق رت حفا سهم  در  با خزانه ا

 شود. ت؛ظیم بازار موجود واقعیت

شود     -1۳ ش؛هاد  می  ضرایب مالیاتی  پی ضوی   معافیت مالیاتی یا کاهش  سان ر با توجه به   کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خرا

 مورد بررسی قرار گیرد. ماهیت عملکردی این واح ها

  و پیچی گی خصتو  قانون پایانه های فروشتگاهی برای دفاتر مستافرتی با توجه به تخصتصتی بودن     در پیشت؛هاد می شتود    -1۴

 فعالیت آنها رفع ابهام شود.

 : انجام شود تفویض اختیارات استانی به شرح زیرپیش؛هاد می شود  -1۵

 مکرر به شرح زیر:  ۲۵1تفویض اختیارات استانی در ماده  -

 حاضر حا  در شود برداشته رضوی خراسان استان برای مکرر ۲۵1 حوزه اختیارات سقف امکان صورت  درالف(

ستان  همه برای حقوقی تومان و یک میلیارد  حقیقی تومان میلیون 1۰۰ سقف  سان  طور به ها ا   داده قرار یک

 .یاب  افزایش یا و شود برداشته رضوی خراسان برای سقف امکان صورت در ش ه

  هش  تعیین استان هر برای( باش  می دستگاه معاونین از که هیاْت ر یس بجز) عضو دو ت؛ها حاضر حا  درب( 

ضا،  از یک هر غیبت صورت  در سات  اع ستان  در ها پرون ه تع اد ضم؛اً  مان می معطل هیاٌت جل سان  ها ا  یک

 رضتتوی خراستتان استتتان برای دیگر رستتمی حستتاب ار یک و مالیاتی رستتمی کارشتت؛اس یک چ؛انچه و نبوده

 .تداش خواه  وجود پرون ه، تکلیف تعیین و تر سریع رسی گی امکان گردد اضافه( اولویت باالبا  استانهای)

  ستت؛وات  از حقیقی اشتتخا   به مربوط تومان میلیون1۰ زیر مالیات مبلغ با پرون ه زیادی تع اد حاضتتر  حا  در -

شته  ست  مطرح هیأت در گذ سابهای  به اجرا یات در مودی پرون ه که ا شخا   ح س ود  ا  دچار افراد این اکثر و م

 اکانکم پرون ه ولی ان  نموده فوت آنها از تع ادی آم ه عمل به بررسی طی و بوده بیماری درگیر یا و ورشکستگی

  دالیل به ب؛ا تومان میلیون ده  تا  های مالیات بخشتتودگی اجازه مالیاتی ع الت اصتتل به ع؛ایت با. استتت مفتوح

  راک  های پرون ه از زیادی تع اد شتت ن فصتتل و حل و عموم رضتتایتم؛ ی موجب تا شتتود داده هیأت به توجیهی

 .گردد

  و تقستتیط خصتتو  در افزوده ارزش بر مالیات قانون و مستتتقیم مالیات قانون 1۹1 و 1۶۷ ماده اختیارات کلیه -

  با را الزم همراهی تا گردد تفویض استتتان در وزیر نمای؛ ه  به دا می صتتورت به درصتت  1۰۰ تا جرایم بخشتتش

 .باش  داشته استان در تسهیل کارگروه مصوبات
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ضر  حا  در - ضو  دو ت؛ها حا ستگاه  معاونین از که هیاْت ر یس بجز) ع ش   می د ستان  هر برای( با  در ش ه  تعیین ا

ضا،  از یک هر غیبت صورت  سات  اع ستان  در ها پرون ه تع اد ضم؛اً  مان می معطل هیاٌت جل سان  ها ا   و نبوده یک

( 1درجه استانهای ) رضوی  خراسان  استان  برای دیگر رسمی  حساب ار  یک و مالیاتی رسمی  کارش؛اس  یک چ؛انچه

 .داشت خواه  وجود پرون ه، تکلیف تعیین و تر سریع رسی گی امکان گردد اضافه

شهرکهای           -1۶ ستقر در  ص؛عتی م سط واح های  با توجه به لزوم تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده پرداختی تو

 پیش؛هاد می شود  ص؛عتی به شرکتهای خ ماتی  که نقش ارا ه بسترهای توسعه و خ مات شهری در شهرک ها را دارن  لذا        

 رکها به شرکت های خ مات در سا  اختصا  یاب .بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت  شه

پذیرش هزی؛ه ت؛زیل اس؛اد خزانه اسالمی که در فرابورس مورد معامله قرار می گیرد به ع؛وان هزی؛ه های     پیش؛هاد می شود   -1۷

  انجام شود.قابل قبو  مالیاتی 

شکل  ای؛که به توجه با     -1۸ ستفاده  م سط  جایگزین های سوخت  از ا ستگاههای  الزامات اجبار به تولی ی واح های تو   خ مات د

  نیز اهو آالی؛ گی در تولی  امر در اختال  ضمن ( سا   مختلف فصو   در گاز و برق کمبود ب لیل گاز افت و برق قطع) رسان 

  از  و. شتتود می افزوده ارزش بر مالیات اخذ و مالیاتی امور به زیستتت محیط توستتط واح ها این معرفی به م؛جر و بوده موثر

صره   در آنجا یکه شگاه  خصو   در( سبز  عوارض) افزوده ارزش بر مالیات قانون ۲۷ ماده ۸ تب  می اعالم ها نیروگاه و ها پاالی

 :دارد

  ا س  از خاصی  مقاطع در نیست،  گازنفت و کورهنفت آنها اصلی  سوخت  که نیروگاههایی و پاالیشگاهها  کهصورتی  در -۸تبصره  "

ستفاده  به مجبور دولت، درخواست  با   در را موضو   این است  موظف زیست  محیط حفاظت سازمان  شون ،  مزبور هایسوخت  از ا

ساب  شی  آالی؛ گی افزایش و نمای  لحاظ واح ها آن آالی؛ گی م ت و سطح  احت ستفاده  از نا   اب مطاب  را گاز نفت و کوره نفت ا

   ". ک؛  محاسبه مزبور الزام از قبل

ضافه  ضرورت  لذا صره  این در تولی ی واح های ش ن  ا   محرز تولی ی واح های اراده و میل از خارج مالیاتی های هزی؛ه ب لیل تب

ست  شود    و ا ش؛هاد می  ضافه  پی ستث؛ا ات  به تولی  بخش ش ن  که ا صره  در ش ه  تعیین ا   ارزش بر مالیات قانون ۲۷ ماده ۸ تب

 .گردد پیگیری 1۴۰1 سا  مصوب( سبز عوارض) افزوده

مالیات های مستتتقیم )که جرایم مالیاتی را به طور مشتتخص تعیین و مرتکب یا مرتکبان  ۲۷۴مجازات های موضتتو  ماده     -1۹

شامل حبس        حسب مورد، به مجازات  شش،  ساس تعریف قانون، مجازات درجه  ست که بر ا شش محکوم نموده ا های درجه 

سا ، جزای نق ی بین دو تا     شش ماه تا دو  شالق از  میلیون تو۸بیش از  ش ( با توجه به ای؛که      ۷۴تا  ۳1مان،  ضربه می با

موضو  از مجازات های کیفری به  مجازات اقتصادی و     پیش؛هاد می شود  اجرای این ماده با مح ودیت زیادی همراه است لذا  

 .قابلیت بیشتری برای اجرا داشته باش تغییر تا  مالی 

شود    -۲۰ ش؛هاد می  ش  پی صره ماده  تغییر قوانین به گونه ای که   سازمان امور     1۰۰رایط تب ستقیم )که به  قانون مالیات های م

ساالنه آنها ح اکثر ده      شاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کاال و خ مات  شور اجازه می ده  برخی از م مالیاتی ک

بیل نگه اری استت؛اد و م ارک  ( قانون مالیات مستتتقیم باشتت  از انجام بخشتتی از تکالیف از ق ۸۴برابر معافیت موضتتو  ماده)

ضو  این قانون و ارا ه اظهارنامه مالیاتی معاف ک؛  و مالیات مودیان مذکور را به  صو  نمای (    مو با   صورت مقطو  تعیین و و

توجه به هزی؛ه باالی نگه اری دفاتر قانونی اعم از حساب ار و سیستم مالی برای شرکتهای کوچک و بعضا متوسط به نسبت         

  .اعما  گرددنیز این تبصره قابل  درآم  آنان برای اشخا  حقوقی دارای حجم فعالیت اقتصادی پایین 
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در  سومحس جهت سایر شرکتهای حقوقی و تغییرات    1۴۰۲با راه ان ازی سامانه مودیان برای شرکتهای بورسی و از ابت ای     -۲1

ش  لذا            شته با شتری دا سعه بی شی آن تو ست که دوره آزمای شود    اجرا و کمبود معتم  مالیاتی نیاز ا ش؛هاد می   مبحث پی

   .مصوب شود %1۰۰ معاد  1۴۰۲بخشودگی جرایم آن لغایت 

، پذیرش هزی؛ه های پرداختی قابل قبو  مالیاتی   ۹۴قانون مالیاتهای مستتتقیم مصتتوب ستتا    1۴۷ماده  ۳مطاب  تبصتتره  -۲۲

به باال م؛وط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طری   میلیون ریا  ۲۰۰غموضو  این قانون که به شیوه تهاتری انجام شود از مبل

ص؛عتی ،    جه به  نص صریح قانون   باتوسامانه )سیستم ( بانکی خواه  بود .      و وجود مشکالت نق ی؛گی واح های تولی ی و 

بسیاری از خری ها بصورت نسیه و یا از طری  خرج کردن چکهای دریافتی از مشتریان و یا پرداخت آنها توسط م یران و یا        

از قبو  هزی؛ه های   1۴۷ه ماد ۳ستتهام اران واح های تولی ی صتتورت می گیرد و ستتازمان امور مالیاتی براستتاس تبصتتره   

شود  پرداختی خودداری می ک؛؛  لذا  ش؛هاد می  شماره    پی ست؛اد ره؛مود  م یرکل   ۴/1۰/1۳۹۸/   مورخ 1۷۴۸۰/۲۳۲به ا

قبو  خرج کردن چکهای دریافتی از مشتتتریان و قبو  هزی؛ه هایی که از    دفتر ف؛ی و م یریت ریستتک مالیاتی آن ستتازمان

  سهام اران و کارک؛ان شرکت صورت می پذیرد پیگیری گردد.سیستم بانکی حساب م یران و 

و ماده  1۲ب؛   نیزو  1۸و  11تاکی  بخشتتت؛امه در ب؛ های     و   1۳/1/1۳۹۹مورخ  1۶/۹۹/۲۰۰بخشتتت؛امه    علی رغم وجود -۲۳

دادستانی محترم مالیاتی بر ع م اجرای ب؛ های یاد ش ه  پیش؛هاد می شود  لذا صادر می گردد  برگهای مالیاتی  ،ق م م  ۲۳۷

 . شودنظارت دقی  نموده و برخورد بازدارن ه انجام 

 تقستیط  و بخشتش  قابل جرایم بخشتودگی   1۰/۰۲/1۴۰1 مورخ ۲۰۰/1۴۰1/1۰ بخشت؛امه  پیرامون  اصتالحی  پیشت؛هادات  -۲۴

 مورد پیگیری قرار گیرد:ب هی  تقسیط و بخشش قابل جرایم بخشودگی ۵/۹/1۴۰1/د مورخ ۵۵۸۳۸/۲۰۰بخش؛امه  ب هی و 

  و پرداخت قطعی برگ ص ور  از پس روز ده   مودی چ؛انچه صورت  هر در " گردد قی  تبصره  بع؛وان یک ب؛  در الف( 

  و ش   خواه  برخوردار بخشش  قابل  بخشودگی  %1۰۰ از مالی دوره یا و سا   از فارغ پذیرد صورت  پرداخت ترتیب یا

شودگی  از %۲ تاخیر ماه هر ازای به سر  مذبور بخشش  قابل بخ صره  بع؛وان یک ب؛  در"میگردد ک   ره در " گردد قی  تب

  دوره یا و سا   از فارغ پذیرد صورت  پرداخت یاترتیب و پرداخت قطعی برگ ص ور  از پس روز ده مودی چ؛انچه صورت 

  بخشتتش قابل بخشتتودگی از ٪۲ تأخیر ماه هر ازای به و شتت  خواه  برخوردار بخشتتش قابل بخشتتودگی ٪1۰۰ از مالی

 ".گردد می کسر مذبور

شخیص  برگ هرگاه ب( سی  مرحله هر ازای به نگردد تواف  م  م  ق ۲۳۸ ماده مرحله در ت سی  میزان به دادر   که دادر

 میاب  کاهش بخشودگی میزان از %۳ نگردد متصور آن در مودی نفع

شخا   جرایم بخشودگی  1۰ ب؛  (ج صاب  ح  میزان به حقوقی ا شخا   برابر ده)  قانون مکرر ۲۵1 ماده ن (  حقیقی ا

 .شود اصالح

سیط  تواف  هرگونه 1۸ ب؛  در (د شودگی  یا و تق  عالیتف مح ودیت بر مب؛ی تایی  با اعالمی میزان از بیش جرایم یخ

سهیل  ستاد  در  مودی ستان   ت ضافه  بود خواه  اعما  قابل... و ا   قانون 1۹1 و 1۶۷ ماده اختیارات کلیهو یا  گردد ا

  به دا می صورت  به درص   1۰۰ تا جرایم بخشش  و تقسیط  خصو   در افزوده ارزش بر مالیات قانون و مستقیم  مالیات

 باش  داشته استان در تسهیل کارگروه مصوبات با را الزم همراهی تا گردد تفویض استان در وزیر نمای؛ ه

قانون دا می مالیات بر ارزش افزوده (  اعم از نحوه اجرای ماده  ۵۰و  ۴۸ع م اجرای صتتحیح قانون دادرستتی مالیاتی) ماده     -۲۵

ق م م و یا نحوه انتخاب هیئت های حل اختالف و.... نهایتا ع م راه ان ازی کامل سامانه دادرسی مالیاتی م؛جر به ع م    ۲۳۸
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اطاله  و اجرای صتتحیح دادرستتی را در نحوه اجرای   پیشتت؛هاد می شتتود  ن ارتباطحصتتو  حقوق حقه مودیان گردی ه در ای

سی مان؛  ب؛ های     ستورالعمل دادر سی  رییس کل محترم مالیاتی  با دقت انجام ورا  ۲۸و  ۲۵و  ۲۳و  ۲۲د در این رابطه برر

 نمای؛ .

 مورد بررسی دقی  قرار گیرد.ق م م را و الزام احقاق حقوق مودیان در این ماده  ۲۵۰ماده  کامل اجرایپیش؛هاد می شود  -۲۶

سعه و یا افزایش ظرفیت و یا...     در رابطه با  -۲۷ سبت به تو ص ور پروانه ن   پروانه بهره برداری اق ام و واح های تولی ی که پس از 

صالحی )جایگزین( اخذ می  ستفاده از مزایا معافیت ماده  م؛جر به ع م این موضو   نمای؛   ا لذا  گردد  ق م م می 1۳۲امکان ا

سی و با       ضو  برر شود مو ش؛هاد می  ضا پس از اخذ پروانه بهره برداری اگر به هر          پی شود. همچ؛ین بع صالح  ش؛امه ای ا بخ

 دلیلی امکان تولی  نباش  مالک اعطای معافیت زمان بهره برداری واقعی گردد.

ضمانت نامه بانکی بج  -۲۸ ص؛عتی و تولی ی  در       اخذ  شین آالت   سا  حمایت از تولی  برای واردات ما ضمین در  ای اخذ چک ت

موجب ایجاد مشتکل شت ه و پیشت؛هاد می     م یرکل محترم واردات گمرک    1۲/11/1۴۰1مورخ  1۶۶۶۹۶۳/1۴۰1نامه شتتماره 

 شود در این رابطه بررسی و صرفا دریافت چک بانکی مورد قبو  قرار گیرد.

ای؛که مشکالت جوی از قبیل سرما و گرمای بیش از ح  هوا و نزوالت جوی، بطور مثا  برودت بیش از ح  هوا و    به با توجه  -۲۹

شمگیری و جبران                سارات مالی چ شه  که خ شهر م شور بخصو   در  شرق ک شما   سا  جاری در  قطعی گاز در دی ماه 

است که برای هیچک ام اس؛اد و ع له کافی جهت ارا ه به    ناپذیری بر اثر سرمازدگی محصوالت به بارفروشان اعما  گردانی ه    

سا  بع  وجود ن ارد و ممیزین          ص؛ف در  ضای این  سبه مالیات اع سازمان محترم امور مالیاتی بم؛ظور لحاظ نمودن در محا

صل از فروش محصوالت تلقی می  محترم تراک؛ش سا ک های مربوط به این ایام را تحت ع؛وان درآم  حا ه در بازه نمای؛ ، چه ب

سیب      شان به م؛ظور جلوگیری از آ ش ه بارفرو صوالت را حتی تا یک   زمانی ذکر  شتر، مح ضه    های بی پ؛جم قیمت واقعی عر

 نموده ان  لذا پیش؛هاد می شود در این رابطه بررسی بیشتری انجام پذیرد.

ص وری مب؛ا قراردادن مبلغ و تع اد بارنامه -۳۰ سط کار   تراک؛ش،  های  ش ه تو ضریب مالیاتی  تخوانهای انجام  ص     ۳/۳ها و  در

سبه مالیات    شود          برای بارفروشی در محا ست که پیش؛هاد می  شرح زیر بوجود آورده ا در رابطه با بارفروشان مشکالتی را به 

 در این رابطه بررسی بیشتری انجام پذیرد.

ساس بارنامه   الف(  سبه مالیات برا صاحبان بار در مب     محا ست که  ضیح ا  ا به م؛ظور بیمه نمودن بار خود ارزش  ها: الزم به تو

نمای؛  و در اکثر مواقع ارزش بار را بیشتتتتر از ارزش واقعی اعالم داشتتتته تا در موقع بروز        واقعی بار را در بارنامه ثبت نمی     

 مشکالت احتمالی بتوان؛  بیشتر از ح  بیمه استفاده نمای؛ .

شود این است که بعضًا از ک ملی بارفروشان توسط دفاتر         ه میها مشاه مشکل دیگری که به کررات در خصو  بارنامه  ب( 

های صادره شود و باری که برای شخص دیگری ارسا  ش ه در سواب  بارنامه     حمل و نقل و برخی کشاورزان سوء استفاده می   

 ده؛ .گردد و ممیزین محترم آن بارنامه را مالک محاسبه مالیات قرار میبارفروشان ثبت می

ها: یکی دیگر از مشکالت اعضای این ص؛ف  این است که سازمان امور مالیاتی  ه مالیات براساس تراک؛ش کارتخوانمحاسبج( 

نمای؛  در صورتی که با   ها را به ع؛وان فروش و درآم  حاصله قلم اد می های انجام ش ه توسط کارتخوان  محترم، کل تراک؛ش

  ها فقط به م؛ظور جلوگیریجات فروش آنه به فاس پذیری میوه و صیفیتوجه به مشکالت ذکر ش ه در بعضی مواقع  با توج

 گردد.گیرد و هیچگونه سودی شامل حا  بارفروشان نمیاز ضرر و زیان بیشتر انجام می



 

خراسان رضوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  

 
هیات رییسه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، و گوی  دولت و بخش خصوصی و نشست مشترک اعضاء شورای گفت 

 صنایع، معادن و کشاورزی استان با جناب آقای دکتر منظور معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 گوی دولت و بخش خصوصی و  دبیرخانه شورای گفت 1۳

 

 

 

و   پذیردرص : الزم به توضیح است که محصوالت قابل عرضه توسط اعضای این ص؛ف به ش ت آسیب           ۳/۳ضریب مالیاتی  د( 

س پذیر می  سیار تفاوت دارن  و اگر بار آن     فا ص؛وف ب سایر  ش؛  و با  س  افت کیفیت و قیمت  با ها طی روز جاری به فروش نر

 باش .درص  برای این ص؛ف زیاد می ۳/۳نمای ، لذا ضریب مالیات ش ی ی داشته و آسیب ج ی به بارفروش وارد می

شاورزان: یکی دی   ه(  سط باغ اران و ک شر زحمتکش        ع م امکان ارا ه فاکتور تو شتن با ق ص؛ف مراوده دا شکالت این  گر از م

شاورزان می  ساب و ...       باغ اران و ک صورتح سفانه این عزیزان باتوجه به ای؛که هیچگونه م رکی از قبیل فاکتور و  ش  که متا با

شان ن ارن   شان نیز نمی  ،جهت ارا ه به بارفرو ضرر و زیان درنتیجه بارفرو  رکی جهت اثبات آن های وارده متوان؛  در ه؛گام 

های انجام شتت ه را درآم  قلم اد نموده و مالیات آن را محاستتبه به ستتازمان امور مالیاتی ارا ه ده؛  و ممیزین تمام تراک؛ش

 .نمای؛ می


